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Úvod 

 

 Je to fakt díky, kterému už se popsalo nejmíň tisíc stran papíru. Elektřina jako 

energie je ve své podstatě už něco bez čeho se civilizace nemůže obejít. Vždyť si to 

představte noční města bez osvětlení nebo si nemoct zapnout televizi si myslím, že by 

v této době kdy je civilizace na elektrickou energii tak navyklá by mělo doslova 

katastrofální důsledky. Přirovnal bych to k pohádce „Byl jednou jeden král“ kdy se král 

svých dcer ptal jakou hodnotu má jejich otec pro své dcery. Jedna jménem Maruška řekla, 

že je sůl nad zlato. Otec král ji poslal do vyhnanství za to, že sůl nikdo nepotřebuje, ale 

pak přišel na to, že bez soli jídlo se ani nedá pořádně konzumovat a myslím, že kdyby 

Maruška řekla, že elektrická energie je nad zlato tak by měla taky pravdu.  

 A kvůli tomu jak je elektřina důležitá pro civilizaci je nutné ji nějak získávat a 

vzhledem k tomu, že lidí stále přibývá tak roste i požadavek na ní. Elektrickou energii 

získáváme díky transformací energii. Dochází tak hned k několika transformacím energií, 

a to k přeměně mechanické energie na elektrickou v elektrickém generátoru, tepelné 

energie na mechanickou v turbině. Nejlepší by bylo, aby to co vložíme do transformace 

tak aby stejné množství vyšlo ven např. v elektrické energii tzv. perpetuum mobile, ale 

takový stroj nemůže být sestrojen, jelikož by byl v rozporu s prvním a druhým 

termodynamickým zákonem. Ale aspoň se tomu snažíme přiblížit tím myslím co největší 

účinnosti systému, který transformuje danou energii. Hlavním transformátorem k 

postupu výrobě elektrické energie je parní turbína. Nejčastěji se vyskytují turbíny s 

odběrem páry, který může být buď regulovaný či neregulovaný.  

 Téma jsem si vybral, jelikož všechno co se hýbe a točí, mě pokaždé zaujalo než jen 

nějaká věc co je statická, a poněvadž parní turbíny dosahují otáček vážně vysokých tak mě 

zaujali jako zařízení, které si myslím, že mají budoucnost. 

 V kapitolách se budu věnovat vzniku parních turbín a jejich historii, jejich dělení a 

charakteristice. 

Cílem mé práce je, jak vyplývá již ze samotného zadání, provedení energetické bilance 

kondenzační parní turbíny s dvěma odběry. 
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1. Základní parametry pro bilancování provozu parních turbín 

Dle ČSN 08 0000 Názvosloví parních turbín[6] 

 1.1 Hlavní parametry:hlavní parametry parní turbíny nebo turboalternátoru jsou 

parametry zařízení požadované podmínkami kontraktu. Typicky mohou zahrnovat 

- Parametry vstupní a přihřáté páry 

- Tlak páry před přihříváním 

- Konečnou teplotu napájecí vody 

- Výstupní tlak 

- Výkon 

- Otáčky 

- Požadavky na odběr 

1.2   Základní parametry 

  

Výkon – všechny tyto energie nebo výkony se vztahují na provoz turbíny při jmenovitých 

hlavních parametrech 

a) Výkon – Výkon předávaný turbínou hnanému stroji 

b) Čistý výkon na spojce – výkon na spojce turbíny snížený o výkon předaný 

pomocným zařízením, mají-li vlastní pohon 

c) Výkon alternátoru – svorkový výkon, který je měřen na alternátoru po odečtení 

všech vnějších budících příkonu 

d) Maximální trvalý výkon – výkon stanovený dodavatelem s jakým může být 

zařízení provozováno po neomezenou dobu 

e) Maximální výkonnost – maximální výkon jaký může turbína předat při plně 

otevřených regulačních ventilech při stanovených hlavních parametrech (neboli 

výkon při plně otevřených ventilech) 

f) Maximální přetížitelnost – maximální výkon při otevřených ventilech a při 

hlavních parametrech stanovených pro přetížení 

Otáčky 

a) Jmenovité otáčky – předepsané otáčky pro provoz turbíny při jmenovitém výkonu 

b) Nejvyšší trvalé otáčky – horní mez provozních otáček turbíny pro trvalý provoz 
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Pára 

a) Stav vstupní páry – stav páry těsně před vstupními rychlozavěrnými ventily 

turbíny 

b) Stav přihřáté páry – stav páry před nízkotlakovými rychlozávěrnými ventily 

c) Stav odběrové páry – stav páry v odběrových hrdlech turbíny, kterými je pára 

odebírána pro regenerační ohřev napájecí vody nebo procesní účely. 

d) Výstupní stav – stav páry ve výstupním hrdle turbíny 

 

Průtok páry a spotřeba páry 

a) Hmotnostní průtok vstupní páry – hmotnostní průtok páry vstupních parametrů, 

přiváděné do turbíny se zahrnutím veškeré páry protékající ucpávkami vřeten 

ventilů, a další množství páry pro pomocná zařízení jako jsou turbíny napáječek, 

vývěvy atd. 

b) Měrná spotřeba páry – poměr hmotnostního průtoku vstupní páry k výkonu 

Spotřeby tepla 

a) Měrná spotřeba tepla – poměr vnějšího tepelného příkonu, zaváděného do cyklu, 

k výkonu. Je převracenou hodnotou tepelné účinnosti 

Účinnost 

a) Tepelná účinnost – převrácená hodnota měrné spotřeby tepla, definovaná jako 

poměr výkonu k příkonu, přivedenému zevně do cyklu. Pokud bude zaručována 

bude v kontraktu uvedena definice tepelné účinnosti 

Jmenovité parametry 

a) Jmenovitý výkon – Je výkon, který by měl být nejvyšší zaručený dán výrobcem 

turbíny 

b) Jmenovité otáčky – Otáčky předepsané pro provoz turbíny o jmenovitém výkonu 

c) Jmenovité hodnoty ostatních základních parametrů – Jako jsou teplota a tlak 

na vstupu do turbíny, parametry přihřáté páry, průtok a teplota chladicí kapaliny 

která je v kondenzátoru to vše jsou hodnoty, pro které výrobce garantuje spotřebu 

tepla nebo páry 
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Nejvyšší a nejnižší hodnoty tlaků a teplot 

a) Nejvyšší trvalé: protitlak a tlaky regulovaných odběru – Hodnoty ve kterých 

musí být turbína schopna nepřetržitého provozu 

b) Nejvyšší přechodné:tlak a teplota vstupní páry, teplota přihřáté páry, 

protitlak a tlaky regulovaných odběrů – Hodnoty ve kterých musí být turbína 

schopna provozu s časovým omezením 

c) Nejvyšší teplota chladicí vody –  

a. U kondenzačních turbín – Nejvyšší přípustná teplota, kterou může mít 

chladicí voda, aby byla turbína schopna dávat jmenovitý výkon a při 

dodržení uvedených v ČSN 08 0010.  

b. U kondenzačních turbín s jedním nebo dvěma regulovanými odběry 

páry– Nejvyšší přípustná teplota kterou může mít chladicí voda, aby 

turbína mohla generovat výkon příslušný provozu bez regulovaného odběru 

při dodržení podmínek uvedených v ČSN 08 0012  a ČSN 08 0014. 

d) Nejvyšší teplota napájecí vody – Mezní teplota napájecí vody, která se může 

vyskytnout za dodržení podmínek uvedených v ČSN 08 0010, ČSN 08 0012 a 

ČSN 08 0014. 

e) Horní (dolní) mez tlaku páry regulovaného odběru – Tlak páry, při kterém se 

garantuje např. dosažení jmenovitého výkonu a jmenovitého průtoku páry 

regulovaného odběru, pokud ostatní parametry mají jmenovité hodnoty. 

f) Horní (dolní) mez protitlaku – Protitlak, při kterém je zaručen trvalý provoz se 

jmenovitým výkonem při jmenovitém stavu vstupní páry. 

Změny otáček a výkonu 

a) Poměrná změna otáček – Změna otáček, která je daná 

vzorcem[1] 

    
      

  
      

  [-] (1) 

Kde značí (podle obr. 1)    

n1 - Otáčky v prakticky ustáleném stavu před přechodným jevem 

n2  - Otáčky v prakticky ustáleném stavu po přechodném jevu 

nj  - Jmenovité otáčky                                               

Obr. 1 poměrná změna 

otáček 
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b) Poměrná změna výkonu – Změna výkonu, která je daná vzorcem[2]. 

    
      

  
         [-] (2) 

kde:   P1 - Výkon stroje v prakticky ustáleném stavu před přechodným jevem 

P2 - Výkon stroje v prakticky ustáleném stavu po přechodném jevu 

Pj  - Jmenovité Výkon stroje 

c) Největší přechodná poměrná změna otáček – Změna otáček, která je daná 

vzorem[3]. 

     
      

  
         [-] (3) 

kde:   nm  - největší otáčky v průběhu přechodné jevu, znázorněného ve vzorci [3] 

 nj  - Jmenovité otáčky 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Největší trvalá poměrná změna otáček – Změna otáček daná vzorcem[4] 

 

    
      

  
         [-] (4)  

Kde značí podle (obr. 2)  

n0 - otáčky při chodu naprázdno. 

Obrázek 2  Přechodová křivka při změně otáček 
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e) Statická charakteristika vazby „otáčky-výkon“ – Ukazuje závislost poměrných 

otáček na poměrném výkonu u samostatně pracujícího turbosoustrojí. 

 

Kde značí v obr. 3 

P -  libovolný výkon 

n - otáčky příslušného výkonu P 

 

 

 

 

f) Strmost statické charakteristiky vazby „otáčky-výkon“ – Strmost, která je daná 

vzorcem[5]. 

 

      
    

    
          [-] (5) 

g) Statická charakteristika vazby „výkon-otevření měniče výkonu“ – Vyjadřuje 

závislost poměrného výkonu na otevření měniče výkonu při n = nj= konst. 

Otevření měniče výkonu je stanoveno buď dobou působení elektrického impulsu 

nebo velikosti signálu 

 Kde značí v obr. 4 

m - otevření měniče výkonu 

mj - jmenovité otevření měniče výkonu 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Závislost poměrných otáček na poměrném výkonu. 

Obr. 4 Charakteristika  vazby „výkon-otevření měniče výkonu“ 
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h) Strmost statické charakteristiky vazby „výkon-otevření měniče výkonu“ – 

Strmost, která je daná vzorcem[6]. 

   
    

  
          [-] (6) 

viz:(Obr. 4) 

i) Jmenovitá strmost statické charakteristiky vazby „výkon-otevření měniče 

výkonu“ – Strmosti, která je daná vzorcem[7]. 

    
 

  
          [-] (7) 

viz:(Obr. 4) 

 

  

 

 

2. Popište základní typy parních turbín 

2.1 Turbína [1] 

Turbíny jsou rotační lopatkové stroje, přes které proudí činně médium. A to je 

kapalina nebo plyn, který proudí přes lopatky a využívá se kinetická, tepelná a tlaková 

energie. Ta se využívá v turbíně jako točivý moment na hřídeli. Tento točivý moment se 

dále přenáší přes převody na generátor, který slouží k výrobě převážně elektrické energie. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

     Obr.5 – Parní turbína s popisem[8]   
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2.2 Historie parních strojů [2] 

Začátky využívání páry sahají až do prvního století před naším letopočtem nýbrž 

se nejednalo o nějaký technický zázrak, který by začal průmyslovou revoluci, ale jen 

jakousi hračku, kterou vymyslel řecký matematik Heron Alexandrijský nazval svůj 

vynález Aeolipile – Heronová báň tato hračka měla princip jako reakční turbína. Vynález 

obsahoval těleso, které rotovalo kolem své osy a na tomto tělesu byly trysky , které byly 

zahnuté a na konci trysek vyvěrala pára to působilo rotační pohyb. Až za dlouhých 1600 

let teprve přispěl Giovanni de Branca k zdokonalení parních turbín tím, že zavedl na 

lopatkové kolo proud páry. A na tuto myšlenku navázal Gustav de Laval a sestrojil první 

parní turbínu. Nezávisle na něm sestrojil svou první parní turbínu i angličan Parsons. 

Klíčová byla světová výstava v Paříži v  roce 1900, kde představily vynálezci jako 

Parsons, Laval či Curtis své parní turbíny. Po této výstavě se turbíny začaly využívat 

častěji, až úplně nahradily parní stroje, které neměli tak velkou účinnost a tak velký 

výkon. Až do roku 1912 kdy ve Švédsku bratři Ljungströmovy (obr. 6), poprvé ukázali 

parní turbínu radiální byly všechny parní turbíny axiální to znamená, že pára proudí ve 

směru rovnoběžném s hřídeli turbíny.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Obr. 6 Radiální protiběžná turbína bratrů Ljungströmů[1] 
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U radiální turbíny pára proudí kolmo na osu hřídele. U tohohle typu turbíny 

nenajdeme pevné lopatky, oběžná kola totiž rotují protiběžně. Kvůli tomuto se výkon 

odvádí dvěma hřídelemi. V dnešní době se tento typ používá zřídka.  

2.3 Vývoj parních turbín s časovým postupem 

  

Héron Alexandrijský [10] 

Matematik a konstruktér, který žil v 1. století n. l. zkonstruoval podle dochovaných 

údajů úplně první parní zařízení, kterému dal název Aeolipile(obr. 7) a fungovalo na 

reakčním principu. 

  

  

 

 

 

 

        Obr. 7 Aeolipile[10] 

  

 Giovanni Branca  [11] 

 Italský inženýr a architekt, který jako první přišel s principem akční parní turbíny, 

ale turbína neposkytovala takový výkon, který by byl užitečný a mohl tak být využíván 

pro pohánění ostatních strojů jako motor, proto se neujala v praktickém využití. Ale i 

přesto jeho vynález byl nadčasový, jelikož s tímto vynálezem přišel už v roce 1629. 

 

 

 

 

 

 

    Obr. 8 Akční parní turbína od Branci[11] 
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Gustav de Laval [2] 

 Švédský inženýr, který žil převážně v 19. století a v té době i získal 92 švédských patentů 

a za svůj život založil 37 společností. Dokonce od roku 1886 byl i členem Královské švédské 

akademie věd. 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 9 De Lavalova parní turbína[3]          Obr.10 De Lavalova parní turbína (princip)[9] 

Navázal na princip akční parní turbíny, s kterou přišel Giovanni Branca, učinil tak 

roku 1882 kdy sestrojil svoji první parní turbínu (obr. 9). Tato akční parní turbína využívá 

postavení dýz proti jednomu lopatkovému kolu, které je v rovnotlakém režimu. U této 

turbíny nezávisí na tlakové energii nýbrž na energii rychlostní. Oběžné kolo turbíny 

dosahovalo na tehdejší dobu až neuvěřitelných 30 000 ot/min. Avšak tak vysoké otáčky 

byly pro průmysl nevyužitelné a tak pomocí převodů snížil otáčky rotoru turbíny na 

otáčky, které byly požadovány. Základ pro vytvoření této turbíny byla i Peltonova vodní 

turbína jediný rozdíl byl, že namísto dvojitých lopatek, které jsou použity u Peltonovi 

turbíny použil Laval lopatky pouze jednoduché. Ale Laval nebyl jediný inženýr, který se 

snažil konstruovat parní turbíny pro využití v průmyslu. 

Charles Algernon Parsons [2] 

Charles žil na britských ostrovech, kde pak v Dublinu vystudoval strojní 

inženýrství. V roce 1884 si nechal patentovat svůj vynález přetlakovou parní turbínu. Na 

turbínu pára přicházela ze středu a celkový energetický spád se rozdělil na všechna oběžná 

kola. Parsonova parní turbína měla, jako první dvojí druh lopatek jedny rozváděcí ty byly 

pevné a pak lopatky oběžné na rotoru, které byly otáčející se. Přesně stejný princip se 

využívá i u moderních parních turbín, jelikož je možno nasměrovat páru potřebným 

směrem a tak ji můžeme efektivně využívat. Výhodou oproti Lavalově turbíně byla ta, že 
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měla relativně nižší otáčky a tak mohla být napojena přímo na hnaný stroj. Parsonova 

turbína se ve Velké Británii rychle rozšířila a do roku 1896 jich bylo zařazeno do provozu 

dle návrhu Parsona na 60 parních turbín.   

3. Princip funkce parní turbíny [1] 

 Úplný základní princip parní turbíny je přeměna tepelné energie, kterou pára 

obsahuje na energii (kinetickou) pohybovou. Ta je přivedena na parní turbínu kde koná 

točivý moment na jejich lopatkách. Pára přivedena do turbíny o počátečním tlaku na 

turbině expanduje na tlak konečný, přičemž pára vstupuje na oběžné lopatky a působí na 

ně silou, která má za úkol 

roztočit oběžné kolo a hřídel 

turbíny se kterým je oběžné 

kolo fixně spojeno. 

  

Parní turbíny jsou převážně 

konstruovány jako 

mnohostupňové s několika 

stupni řazenými za sebou. 

Každý stupeň je tvořen 

pevným rozváděcím kolem a 

oběžným kolem umístěným 

na rotoru, v němž pára 

vyvozuje při průtoku 

moment vůči hřídeli. 

Na obr. 11 je znázorněn izoentropický tepelný spád v i-s diagramu probíhající na každém 

stupni parní turbíny, kde ho je izoentropický spád na celý stupeň ho1 na rozváděcí kolo a 

ho2 na oběžné kolo. Existují dva druhy využití proudu páry a to akční a reakční. 

 3.1 Akční princip (impulsní) [1] 

 Rozváděcí dýzy jsou vsazeny do mezistěn a rotorové lopatky jsou vsazeny do 

disku rotoru, při menších rozměrech lopatek bývá lopatková řada opatřena bandáží. 

Konstrukce umožňuje těsnění rotoru vůči statoru pomoci ucpávky, která má malý průměr. 

A tak vzniká jen malá ztráta vnitřní netěsností. Při použití akčního stupně vzniká jen velmi 

malá axiální síla, která působí na rotor. Při průtoku páry přes lopatky se nemění tlak, tak 

nazýváme výše zmíněny způsob rovnotlaký. 

                   Obr. 11 Tepelný spád v i-s diagramu [1] 
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3.1 Reakční princip [1] 

 U tohohle typu se točivý moment vyvíjí v dýzach (rotujících tryskách) které jsou 

umístěny na rotoru. Konstrukčně je to značně nevýhodné jelikož by se pára musela 

přivádět dutinou uvnitř hřídele a následně oběžného kola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Obr. 12 Principy funkci turbín [11] 
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Směr průtoku páry 

axiální turbína radiální turbína 

radiální turbína s 
jedním motorem 

protibězná radiální 
turbína 

radiálně - axiální 
turbína 

4. Základní druhy parních turbín 

Dle ČSN 08 0000 Názvosloví parních turbín[6] 

Turbíny můžeme rozdělit do několika skupin podle jejich charakteru. 

a) Rozdělení podle směru průtoku páry vzhledem k ose turbíny 

 

 

 

 

 

 Axiální turbína – turbína, ve které pára proudí převážně ve směru osy hřídele 

v jednom nebo více turbínových stupních 

 Radiální turbína – turbína, ve které pára proudí kolmo k otáčení osy hřídele 

v jednom nebo více turbínových stupních  

 Radiální turbína s jedním motorem – radiální turbína s rozváděcími lopatkami ve 

statoru 

 Protiběžná radiální turbína – radiální turbína s dvěma protiběžnými rotory, u niž 

jsou střídavě střídavě umístěny na discích rotujících v opačném smyslu 

 Radiálně – axiální turbína – turbína s radiální i axiálními stupni    
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b) Rozdělení podle pracovního způsobu 

 

 

 

 

 Rovnotlaková turbína – složena s rovnotlakých stupňů 

o jednostupňová jednověncová rovnotlaková turbína – s jedním rovnotlakým 

stupněm 

o jednostupňová vícevěncová rovnotlaková turbína – má rychlostní stupeň 

(Curtisovo kolo) 

o vícestupňová rovnotlaková turbína – má více rovnotlakých stupňů za sebou 

 Přetlaková turbína – složena z více přetlakových stupňů za sebou 

Pracovní způsob 

rovnotlaková turbína 

jednostupňová 
jednověncová 

rovnotlaková turbína 

jednostupňová 
vícevěncová 

rovnotlaková turbína 

vícestupňová 
rovnotlaková turbína 

přetlaková turbína kombinovaná turbína 
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 Kombinovaná turbína – skládá se z rovnotlakých i přetlakových stupňů 

c) Rozdělení podle jmenovitého tlaku vstupní páry 

 Turbína na sytou páru – vstupní pára je na teplotě na mezi sytosti 

 Turbína s podkritickým tlakem – tlak vstupní páry leží v oblasti s pod kritickým   

tlakem 

 Turbína s nadkritckým tlakem – tlak vstupní páry leží v oblasti s nadkritickým 

tlakem 

 Turbína dvojtlaková nebo vícetlaková – do turbíny se přivádí pára o rozdílných 

tlacích 

d) Rozdělení podle zdroje vstupní páry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Turbína na čerstvou páru – do turbíny se přívádí pára z parního generátoru 

 Turbína na odpadní páru – do turbíny se přívádí pára z jiného energetického 

procesu nebo z jiného technologíckého procesu 

zdroj vstupní páry 

turbína na čerstvou 
páru 

turbína na odpadní 
páru 

Jmenovitý tlak 
vstupní páry 

turbína na sytou páru 
turbína s 

podkritickým tlakem 
turbína s 

nadkritickým tlakem 
turbína dvoutlaková 

nebo vícetlaková 
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e) Rozgdělení podle využítí výstupní páry a zapojení v tepelném 

schématu  

 

 

 

 

 Kondenzační turbína – turbína , ve které pára kondenzuje v kondenzátoru a teplo, 

které se uvolní se zpravidla odvádí chladicí kapalinou 

 Protitlaková turbína – U této turbíny se vystupní pára využívá zpravidla 

k technologickým účelům nebo k vytápění 

 Turbína s neregulovaným odběrem páry – Pára se využívá k technologickým 

procesům nebo vytápění, tlak se mění v místě odběru při změně průtoku turbínou 

 Turbína s regulovaným odběrem páry – s jedním nebo více odběry páry, v místě 

odběru je tlak regulovnám regulačním zařízením v požadováném rozmezí 

 Turbína s přihřívaním páry – používá se jedno nebo více přihříváním páry 

entalpie páry po expanzy se zvyšuje dalším přívodem tepla 

 

 

 

 

 

 

 

Využití výstupní páry 
a zapojení v tepelném 

schématu 

kondenzační 
turbína 

protitlaková 
turbína 

turbína s 
neregulovaným 
odběrem páry 

turbína s 
regulovaným 
odběrem páry 

turbína s 
přihříváním páry 
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f) Rozdělení podle konstrukčního uspořádaní 

 Turbína přimospojená – přímé spojení s alternatorem nebo jakýmkoliv pohaněným   

strojem to znamená, že oba stroje mají stejné otáčky 

 Turbína s převodem – není přimo spojena ale přes nějakou převodovku takže otáčky 

nemají stejné 

 Jednotělesová turbína – turbína má pouze jedno těleso kde expanduje pára 

 Dvoutělesová nebo vícetělesova – pára expanduje ve dvou nebo více uspořadáných 

tělesech vedle sebe 

 Jednoproudová turbína – pára zde protéka pouze v jednom proudu 

 Dvouprodová nebo více proudová turbína – v turbíně je pára rozdělena do dvou nebo 

více paralelně zapojených proudů 

 Jednoosá turbína – jednotělesová nebo vícetělesová turbína s jedním nebo více rotory 

navzájem spojenych v jedné ose 

 Dvouosá turbína – vícetělesová turbína rotory seřazenými ve dvou osách se 

samostatně pohaněnými stroji. Osy stroju mohou byt geometrický totožné 

 

 

 

konstrukční 
uspořádaní  

přenos výkonu 

přímospojená 
turbína 

turbína s převodem 

počet těles 

jednotělesová 
turbína 

dvoutělesová turbína 

počet proudů páry 

jednoproudová 
turbína 

dvouproudová 
turbína nebo 
víceproudová 

turbína 

počet os 

jednosoová turbina 

dvouosová turbína 



 

25 

 

Obrázek 15: Schematické 

zapojení kondenzační 

parní turbíny[5] 

5. Typ turbín dle konstrukce 

 

Protitlaková parní turbína [5] 

Protitlaková turbína má označení, protože za posledním stupněm turbíny (jejím 

výstupu) je tlak páry vyšší než tlak atmosférický. Pára, která vyexpanduje na tento tlak se 

dále využívá hojně pro vytápění městských části, a proto se tento typ turbíny využívá 

převážně v městských teplárnách. Tato turbína nejlépe plní 

své poslání v zimě, jelikož dokáže vyrábět elektrickou 

energii i dodávat teplo do domácnosti. Oproti létu kdy je 

turbína ne tolik využívána díky teplým dním. Pára tedy není 

potřeba pro vytápění městských části a přijde nazmar. 

Hlavní rozdíl oproti kondenzační parní turbíně 

je ten, že pára po výstupu z turbíny kondenzační 

putuje do kondenzátoru páry, který je hned za 

výstupem z turbíny. U výstupu protitlakové turbíny je 

parovod se spotřebičem, který teplo využívá.  

Kondenzační parní turbína [5] 

Tento typ parní turbíny oproti protitlakové nemá za 

výstupem parovod, ale kondenzátor páry, který je umístěn buď 

pod, nebo za turbínou. Tlak za turbínou bývá skoro nulový. Za 

použití chladicí kapaliny teploty kondenzace bývají minimální, 

v závislosti na zeměpisné šířce a způsobu kondenzace mohou 

dosahovat i 15  , tomu odpovídá tlak na výstupu z turbíny asi 

0,002 MPa. Typ téhle kondenzace se nazývá do expanze do 

vakua, jelikož je tlak menší než atmosférický. Pokud jsou 

požadavky pro to, aby se s kondenzátem vytápělo, jeho teplota 

pak bývá 80-90  , tomu odpovídá tlak lehce vyšší než tlak 

atmosférický okolo 0,12 MPa a tuto kondenzaci nazýváme potlačenou kondenzaci. 

 Dle media v kondenzátoru můžeme rozdělit kondenzátory: 

 Povrchový – vodou chlazený – jako chladicí medium je voda 

 Povrchový – vzduchem chlazený – jako chladicí medium je vzduch 

 Směšovací – jako chladicí medium je použito voda i vzduch 

Obrázek 14: Schematické 

zapojení protitlakové parní 

turbíny[5] 
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6. Výpočet energetické bilance pro jednotlivé režimy 

 Pro bilanční výpočet jsem si vybral kondenzační parní turbínu se dvěma odběry. 

Tyto bilance se provádějí měsíčně, z kterých se poté vytvářejí měsíční uzávěrky. V těch se 

sleduje stav zařízení a dále výhled na nadcházející období. Další bod proč vytváříme 

bilanci parní turbíny, je kvůli ziskům dotací a příspěvků. K tomu se využívá výkaznictví 

parametrů výroby elektřiny a tepla. Energetickou bilanci budeme provádět pro tři různé 

režimy níže uvedené. 

6.1 Schéma a popis bilance parní kondenzační turbíny 

  

 

Obrázek 13: Schéma bilance parní kondenzační turbíny se dvěma odběry (Vlastní zpracování) 
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6.2Zadané hodnoty pro maximální výkon a maximální odběr 

Činný výkon                

Průtok páry na vstupu:        ̇               

Odběr páry před TG pro vlastní spotřebu páry  ̇                       

Průtok páry z 1. odběru    ̇              

Průtok kondenzátu z NTO do napájecí nádrže  ̇                 

Teplota páry na vstupu                

Teplota páry z 1. odběru               

Teplota páry z 2. odběru                

Teplota páry na výstupu z turbíny              

Teplota kondenzátu do NN – za NTO               

Teplota kondenzátu do NTO              

Teplota kondenzátu z páry vstupující do NTO               

 

Tlak páry na vstupu                   

Tlak páry z 1. odběru                  

Tlak páry z 2. odběru                  

Tlak páry na výstupu z turbíny              

Tlak kondenzátu do NN – za NTO               

 

Obrázek 14: Schéma se zadanými hodnotami (Vlastní zpracování) 
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Popis výpočtu turbíny pro maximální výkon a maximální odběr 

Odběry jsou otevřeny na maximum, aby byly průtoky maximální. Odběry slouží pro 

teplárenský provoz. Průtok, který směřuje po výstupu do kondenzátoru je nastaven 

s konstantním průtokem.  

Při výpočtech byl využit program EES. Všechny entalpie byly spočteny na základě 

změřené průměrné teploty a průměrného tlaku v aplikaci EES dle standartu IAPWS.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Schéma bilance, teplárenské odběry otevřeny na maximum (Vlastní zpracování) 

Obrázek 7.2: Schéma bilance, teplárenské odběry oba zavřeny 
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m DoNN  · ( h11  – h10 )   =  ( h3  – hZaNTO )  · m NTO

Výpočet průtoku páry z druhého odběru: 

Nejdříve dopočteme neznámí průtok druhého odběru a to tak, že známé hodnoty všech 

ostatních vstupujících a vystupujících průtoků sečteme, který jde do základního ohříváku. 

Pomocí rovnice[8]. 

 

(8) 

      ̇               

Vzhledem k tomu, že jsme potřebovali vědět průtok do NTO museli jsme udělat i jeho 

energetickou bilanci v rovnici[9]. Entalpie jsou vypočteny níže, ze kterých nadále u této 

bilanční rovnice pro NTO vycházíme. 

(9) 

       ̇                 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 1   =  m OdberPredTG  + m 1O  + m ZO  + m DoNN

Obrázek 15: Energetická bilance NTO (Vlastní zpracování) 
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Výpočet entalpii 

Obecná rovnice pro výpočet entalpie[10]. 

 

                   [kJ/mol] (10) 

kde je: 

U – vnitřní energie. 

p – tlak.  

V – objem.  

 

 

 

Výsledná entalpie v místě vstupu do turbíny  

            
  

  
  

Výsledná hodnota entalpie z prvního odběru. 

            
  

  
  

Výsledná entalpie z druhého odběru 

            
  

  
  

Výsledná  entalpie ve výstupu z turbíny 

           
  

  
  

Výsledná entalpie před NTO 

            
  

  
  

Výsledná entalpie za NTO 
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Výpočet entropii 

Jako další jsme počítali entropii páry v jednotlivých úsecích bloku parní turbíny: 

   
  

 
         [J/K] (11) 

kde: 

∆S – změna entropie. 

∆Q – množství energie dodané systému zvnějšku. 

T – absolutní teplota. 

 

Výsledná entropie v místě vstupu 

         
  

    
  

Výsledná entropie z prvního odběru 

         
  

    
  

Výsledná entropie z druhého odběru 

           
  

    
  

Výsledná entropie na výstupu z turbíny 

           
  

    
  

Výsledná entropie za NTO do NN 

           
  

    
  

 

 

V programu EES jsme vypočetli použitím známých teplot, tlaku a využitím norem 

IAPWS entalpické hodnoty. Výsledné hodnoty jednotlivých entalpii i entropii páry 

použijeme při energetických výpočtech turbíny, abychom zjistili její účinnost a také 

účinnost celého bloku se zařízeními jako je kondenzátor, vývěva, kondenzátor ucpávkové 

páry a nízkotlaký ohřívač.  
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Energetická bilance systému 

Pro výpočet opět použijeme program EES. Pro lepší pochopení chceme dostat 

energetickou jednotku kilowatt, která napoví mnohem víc než jednotka entalpie. Kilowatt 

dostaneme tím, že hmotnostní průtok vsazen do rovnice v základních jednotkách [kg/s] 

vynásobíme entalpickou hodnotou, kterou jsme již dříve získali z programu EES. Jako 

výsledek rovnice nám vyjde [kJ/s], který lze zapsat i jako jednotka výkonu Kilowatt. Tato 

jednotka je pro porovnání a vyhodnocení výhodnější.   

Pro samotný výpočet budeme potřebovat základní jednotky, ale jelikož máme 

průtoky v tunách za hodinu, musíme je převést na kilogramy za sekundu. Ale pro rychlejší 

a přesnější výsledky nebudu přepočítávat jednotky ručně. Použiji program EES s funkci 

convert pro převedení do základních jednotek. 

 

 

Výpočet energetické bilance 

   

 Výpočet energie na vstupu do turbíny 

    ̇                                  (12) 

            Výpočet energie před odběr páry před TG pro vlastní potřebu 

    ě  ř      ̇   ě                                   (13) 

 Výpočet energie v prvním odběru 

     ̇                                (14) 

 Výpočet energie v druhém odběru 

      ̇                                 (15) 

Výpočet energie v druhém odběru do ZO 

       ̇                                (16) 

Výpočet energie na výstupu z turbíny 

Výpočet   ̇  je naznačen v rovnici (21). 

     ̇                                (17) 

Výpočet energie z NTO do NN 

         ̇                               (18) 
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m 1  – m 1O  – m 2O  – m OdberPredTG   =  m 4

Výpočet spotřebované energie Qtg 

 

           ě  ř                     (19) 

                                         

 Výpočet účinnosti bloku s náležícími zařízeními 

  
   

   
 

    

    
                   (20) 

 Heat Rate 

Je obrácená hodnota účinnosti a říká nám, kolik potřebujeme tepla pro vytvoření jedné 

jednotky energie.  

               Q   
    

   

   
    

      
    

   
    

    

        [GJ/MWh]  (21) 

 

Výpočet energetické bilance samotné kondenzační parní turbíny při maximálním 

výkonu a maximálním odběru 

  Jelikož máme neznámou   ̇  což je průtok páry na výstupu z turbíny musíme ji 

vypočítat ze zbylých známých průtoku z rovnice(21).  

(22) 

     ̇                        ̇      t/h] => 1,238[kg/s] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 16: Schéma energetické bilance turbíny s hodnotami v [kW] (Vlastní zpracování) 
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 Výpočet účinnosti samotné turbíny  

                ě  ř                    (23)  

                                             

 Výpočet účinnosti samotné turbíny 

  
   

        
 

    

    
                   (24)  

 

Heat Rate 

     
   

   
 

    

    
                 (25) 

                Q        
    

   

   
    

      
    

   
    

    

       [GJ/MWh]  (26) 
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6.3 Diagramy pro maximální odběr a maximální výkon 

T-s průběhu páry v energetickém bloku 

 

Pro lepší viditelnost je níže přiblížení uvedeného diagramu na obrázku (obr. 18) 

 

 

 

 

 

Obrázek 17 Diagram T-s znázorňuje průběh páry v energetickém bloku z progamu EES 

 

 

 

Obrázek 18 Diagram T-s znázorňuje průběh páry v energetickém bloku z programu EES 
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T-s průběhu páry v energetickém bloku 

 

 

Pro lepší viditelnost je níže přiblížení uvedeného diagramu na obrázku (obr. 20) 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19 Diagram h-s znázorňuje závislost entalpie na entropii z programu EES 

 

 

 

Obrázek 20 Diagram h-s znázorňuje závislost entalpie na entropii z programu EES 
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6.4 Zadané hodnoty pro uzavřené oba teplárenské odběry 

Činný výkon               

Průtok páry na vstupu:        ̇              

Odběr páry před TG pro vlastní spotřebu páry  ̇                       

Průtok páry z 1. odběru    ̇             

Průtok kondenzátu z NTO do napájecí nádrže  ̇                 

Teplota páry na vstupu                

Teplota páry z 1. odběru               

Teplota páry z 2. odběru               

Teplota páry na výstupu z turbíny              

Teplota kondenzátu do NN – za NTO               

Teplota kondenzátu do NTO               

Teplota kondenzátu z páry vstupující do NTO              

 

Tlak páry na vstupu                  

Tlak páry z 1. odběru                

Tlak páry z 2. odběru                

Tlak páry na výstupu z turbíny             

Tlak kondenzátu do NN – za NTO               

 

Popis výpočtu turbíny pro oba teplárenské odběry zavřené 

Oba odběry pro teplárenské účely jsou uzavřeny. Na výstupu z turbíny je průtok 

nastaven stále na konstantní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7.2: Schéma bilance, teplárenské odběry oba zavřeny 

 

Obrázek 21 Schéma bilance, teplárenské odběry jsou uzavřeny (Vlastní zpracování) 
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Tabulka 1: Výpočet hodnot pro režim se zavřenými teplárenskými odběry 

 

Výpočet všech hodnot pro režim s uzavřenými odběry proběhl obdobně jako při výpočtech 

s odběry otevřenými na maximum. 

 

Počítaná hodnota Výpočet Jednotka 

 ̇   0,165 [t/h] 

 ̇    0 [t/h] 

  ̇  4,96 [t/h] 

   3291,69 [kJ/kg] 

h2 3277,40 [kJ/kg] 

h3 2814,27 [kJ/kg] 

h4 2536,24 [kJ/kg] 

h10 268,03 [kJ/kg] 

h11 268,03 [kJ/kg] 

s1 6,93 [kJ/(kg∙K)] 

s2 8,36 [kJ/(kg∙K)] 

s3 8,29 [kJ/(kg∙K)] 

s4 8,76 [kJ/(kg∙K)] 

s11 0,88 [kJ/(kg∙K)] 

E1 5052 [kW] 

EOdběrPředTG 274 [kW] 

E1O 91,04 [kW] 

E2O 129 [kW] 

EZO 129 [kW] 

E4 3494 [kW] 

E11 369 [kW] 

Qtg 4188 [kW] 

         14,28 [%] 

HRcelkem 7 [kW] 

         1063 [kW] 

         56,25 [%] 

          1,7 [kW] 
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6.5 Zadané hodnoty pro provozní stavy 

Činný výkon                

Průtok páry na vstupu:        ̇               

Odběr páry před TG pro vlastní spotřebu páry  ̇                       

Průtok páry z 1. odběru    ̇              

Průtok kondenzátu z NTO do napájecí nádrže  ̇                 

Teplota páry na vstupu                

Teplota páry z 1. odběru               

Teplota páry z 2. odběru               

Teplota páry na výstupu z turbíny              

Teplota kondenzátu do NN – za NTO               

Teplota kondenzátu do NTO               

Teplota kondenzátu z páry vstupující do NTO                

  

Tlak páry na vstupu                  

Tlak páry z 1. odběru                 

Tlak páry z 2. odběru                

Tlak páry na výstupu z turbíny             

Tlak kondenzátu do NN – za NTO               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21 Schéma pro provozní režim odběry jsou otevřené a druhý odběr regulován dle požadavků 

(Vlastní zpracování) 
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Tabulka 2: Výpočet hodnot pro provozní režim 

 

Výpočet hodnot pro provozní režimy byl spočten obdobně jako s odběry otevřenými na 

maximum. 

 

 

Počítaná hodnota Výpočet Jednotka 

 ̇   22,29 [t/h] 

 ̇    0,34 [t/h] 

  ̇  6,21 [t/h] 

   3299,46 [kJ/kg] 

h2 3145,43 [kJ/kg] 

h3 2761,96 [kJ/kg] 

h4 2563,38 [kJ/kg] 

h10 298,09 [kJ/kg] 

h11 418,79 [kJ/kg] 

s1 6,95 [kJ/(kg∙K)] 

s2 7,24 [kJ/(kg∙K)] 

s3 7,55 [kJ/(kg∙K)] 

s4 8,59 [kJ/(kg∙K)] 

s11 1,31 [kJ/(kg∙K)] 

E1 33774 [kW] 

EOdběrPředTG 275 [kW] 

E1O 6736 [kW] 

E2O 17360 [kW] 

EZO 17101 [kW] 

E4 4424 [kW] 

E11 762 [kW] 

Qtg 8899 [kW] 

         51,36 [%] 

HRcelkem 1,94 [kW] 

         4979 [kW] 

         91,81 [%] 

          1,08 [kW] 
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7. Porovnání s turbínou protitlakovou s jedním odběrem 

 Protitlaková turbína je oproti turbíně kondenzační využívána spíše v teplárnách 

kde se dá využít i její pára na výstupu pro vytápění. Kondenzační turbínu lze také použit i 

pro vytápění avšak nejde to udělat bez zařízení uzpůsobené k tomuto procesu, a proto je to 

nehospodárné řešení, které by zvýšilo markantně cenu výstavby takového zařízení. 

Hodnoty protitlakové parní turbíny jsem získal z bakalářské práce od Jiřího Otípky, který 

měl téma: Energetickou bilanci protitlakové parní turbíny s jedním odběrem. 

 

7.1 Porovnaní energetické bilance 

Tabulka 3: Hodnoty s činnými (svorkovými) výkony 

 

 

Tabulka 4: Výsledné parametry pro srovnání 

 

Číslo 

režimu 
režimy 

Činný 

výkon[kW] 
režimy 

Činný 

výkon[kW] 

1 
Maximální výkon a 

maximální odběr 
4901 

Maximální 

výkon 
2696 

2 
Výkon se zavřenými 

odběry 
598 Střední výkon 1530 

3 Provozní stav 4571 
Minimální 

výkon 
968 

Kondenzační parní turbína Protitlaková parní turbína 

režimy Qtg[kW] HRturbíny[kW] ɳturbíny[%] Qtg[kW] HR[kW] ɳturbíny[%] 

1. 7708 1,57 98,6 2971 1,102 90,7 

2. 4188 1,7 56,2 1779 1,162 86 

3. 8899 1,08 91,8 1224 1,124 79 
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7.2 Shrnutí porovnávaných parametrů 

 Dle výsledku je víc než jasné, že kondenzační turbína byla navrhnuta pro větší 

výkony tudíž i její konstrukce se projevuje na účinnosti, která je vyšší, ovšem kondenzační 

turbína bez kondenzátoru a dalších ztrátových zařízení by nefungovala. A proto se musí 

brát v potaz tyto ostatní zařízení posléze do celého okruhu i s turbínou. Avšak těmito 

zařízeními výše zmíněnými se účinnost celého okruhu, a to až z hodnoty 91,8% na 51,3% 

dle výsledku při provozním režimu. U protitlakové turbíny zařízení jako kondenzátor 

nemusí být a tak tyto ztráty zmizí, a proto má protitlaková parní turbína účinnost v závěru 

větší účinnost. Pro teplárenské účely si myslím, že je výhodnější použití právě 

protitlakové parní turbíny, jelikož především jde o náklady, které by u kondenzační parní 

turbíny byly větší. 
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Závěr 

 Cílem mé bakalářské práce bylo seznámit se s početními metodami energetických 

bilancí energetických zařízení. Které se využívají v praxi pro stanovení hospodářských 

přínosu a zisku dotací. 

 Pro začátek této práce jsem dostal za úkol popsat, jaké základní parametry se 

využívají při početních energetických bilancích, které jsou zpracované dle normy ČSN 08 

0000. Názvosloví parních turbín. 1979. V další kapitole jsem se snažil okrajově seznámit 

čtenáře s vývojem parních strojů, které jsem seřadil chronologicky od prvního 

zaznamenaného stroje (Aeolipile) po naši současnost. Poté jsem pokračoval 

v konstrukčním rozdělení parních turbín, jako je kondenzační parní turbína a protitlaková 

turbína.           

 V posledních kapitolách jsem se zabýval hlavní části bakalářské práce a to 

energetickou bilancí kondenzační parní turbíny se dvěma odběry, které jsem počítal pro tři 

různé režimy. Pro tyto výpočty jsem použil software EES a počítal jsem s normou 

IAPWS. I z tohoto softwaru jsem získal grafy.       

 V úplně poslední kapitole jsem porovnával práci od Jiřiho Otipky Energetickou 

bilanci protitlakové parní turbíny s jedním odběrem. A to jeho účinnost, heat rate a 

spotřebované teplo. Turbíny jsou složité energetické stroje, a není možno ji obsáhnout 

v jedné bakalářské práci. A proto jsou veškeré informace pouze základní. I přesto turbíny 

musí mít jakousi údržbu, a proto existuji energetické bilance. Které nejsou jen pro údržbu 

turbíny a energetických celků, ale i pro zisk dotací. Přece nakonec jde vždy o peníze. 
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